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                                            بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  

مف ييده اهلل فال مضؿ ,ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات أعمالنا ,إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره 
 . وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو,ومف يضمؿ فال ىادي لو , لو

. (1) ( مسمموف وأنتـ إال تموتف وال تقاتو حؽ اهلل اتقوا ءامنوا الذيف يأييا)

 واتقوا ونساء ككيراًال  رجاالًال  منيما وبث زوجيا منيا وخمؽ واحدة نفس مف خمقكـ الذي ربكـ اتقوا الناس يأييا)
 .  (2) ( رريباًال  عميكـ كاف اهلل إف واألرحاـ بو تسالوف الذي اهلل

 فقد ورسولو اهلل يطع ومف ذنوبكـ لكـ ويغفر أعمالكـ لكـ يصمح سديداًال  روالًال  ورولوا اهلل اتقوا ءامنوا الذيف يأييا)
  . (3)( عظيماًال  فوزاًال  فاز

كتابا اإلماميف الجميميف البخاري ومسمـ؛ لتمقي األمة – عز وجؿ –فإف أصح الكتب بعد كتاب اهلل : أما بعد 
. لكتابييما بالقبوؿ 

بيذيف الكتابيف عناية كبيرة فكرسوا جيودىـ لخدمتيما شرحا لمتونيما – رحميـ اهلل تعالى – وقد اىتـ العمماء 
. ودراسة ألسانيدىما فظيرت آثار ىذه العناية عمى مر العصور 

وقد ظيرت في اآلونة األخيرة ىجمات مغرضة شنيا أعداء اإلسالـ حوؿ ىذيف الكتابيف ؛فأحببت أف أشارؾ ببحث 
مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الكالث عشر – رواية – دور النساء في العناية بالصحيحيف وعنوانو 
برازًا لجيود النساء التي وجيت نحوىما خالؿ تمؾ ,ي؛استجابة لرغبة القائميف عمى مؤتمر االنتصار لمصحيحيفاليجر وا 

وردًا لشبو المغرضيف , ودفاعًا عف الشريعة اإلسالمية ,وبيانًا لدورىف في العناية  بالحديث النبوي عامة ,القروف خاصة 
 .

 
 

وقد اعتنى بدراسة الموضوعات التي تخص المرأة بالنسبة لجيودىا في العناية بالحديث النبوي مؤلفات ومنيا ما 
: يمي

. دور المرأة في خدمة الحديث في القروف الثالث األولى آلماؿ حسيف  – 1
أبرزت فيو جيود ,تراجـ طبقة المحدثات مف التابعيات ومروياتيف في الكتب الستة لعالية بنت عبد اهلل بالُطو  – 2

وحصر مروياتيا في الكتب الستة ,مع التعريؼ بكؿ محدثة منيف ,التابعيات في تحمؿ الحديث النبوي الشريؼ وأدائو 
وتخريجيا  

حيث ,جيود المرأة في خدمة السنة النبوية في القرف السادس اليجري لمدكتور سعيد بف عبد الرحمف القرني – 3

                                 
  ( .102 : )عمراف آؿ سورة(  1)

  ( .1 : )النساء  سورة( 2)

  ( .71 -70: )سورة األحزاب   (3)
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والنساء المحدثات ,النساء المسندات : أبرز فيو جيودىا في العناية بالحديث النبوي في ذلؾ القرف مف ثالث جوانب 
وأخيرًا المحدثات مف النساء الآلتي حدثف بجزء أو أكثر أو نسخة أو غير ,الآلتي أجزف غيرىف مف العمماء في الحديث 

ثـ أنو أشار في مقدمة البحث إلى وجود بحث في جيود المرأة في الحديث النبوي في القرف السابع اليجري  .ذلؾ 
.  ـ 2007 /10 /24لباحثة مف جامعة الشارقة  ونوقشت رسالتيا في 

تطرؽ فيو لذكر نشاط ,جيود المرأة في رواية الحديث في القرف الثامف اليجري لمدكتور صالح يوسؼ معتوؽ  –4
. المحدثات في ىذا القرف 

. جيود المرأة في رواية الحديث في القرف التاسع اليجري لفريدة المطرفي  – 5
ذكر فييما جيود المرأة في عموـ مختمفة كالشعر ,نساء مف األندلس ونساء مف التاريخ ألحمد خميؿ جمعة  –  6
.  وىو مع ذلؾ لـ يخُؿ مف ذكر مف ليف نشاط في الحديث النبوي , واألدب
. جيود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريؼ لمحمد عزوز  –7
تحدث فيو  عف قرف ,عناية النساء بالحديث النبوي حتى القرف الثالث عشر اليجري لمشيور آؿ سمماف – 8

وعنايتيا بكتب الحديث األخرى بتوسط وعدـ إسياب ,وعف جيودىا لخدمة الصحيحيف باختصار , الصحابيات بإسياب
 .

تحدثت عف جيود ,اليجرييف   لممياء شافعي  ( 12 -7)مكانة المرأة العممية في الساحة المكية مف القرنيف  – 9
.  ىػ 1426المرأة الطبرية المكية  في بحث مقدـ إلى ندوة مكة  عاصمة الثقافة اإلسالمية عاـ 

مقالة دورية تصدرىا مجمة أـ القرى لعمـو ,جيود المرأة في نشر الحديث وعمومو لحميد عفاؼ عبد الغفور  - 10
. الشريعة والمغة العربية وآدابيا  

تطرقت فيو لجيود ,أمينة محمد / النساء المحدثات في العصر الممموكي ودورىف في الحياة األدبية والثقافية د – 11
المحدثات  

.  ومكاف تحديثيف, أوضحت فييا أسماء ىف, في ذلؾ العصر عمى صورة جداوؿ 
ذكر في طّياتو سطورًا مف ,صفحات مشرقة مف عناية المرأة بصحيح اإلماـ البخاري رواية وتدريسًا لمحمد عزوز - 12

ثـ ذكر روايتيا عف المسنديف ابف الزبيدي ,ومدى اىتماميـ بصحيح البخاري خاصة ,عناية المحدثيف بتعميـ أىميـ 
. والحّجار

والجديد الذي أقدمو في بحتي ىو ,ىذا ما وقفت عميو مف الموضوعات حوؿ عناية المرأة بالحديث النبوي 
. واإلشارة إلى جيدىف في الحديث النبوي بشكؿ عاـ ,االقتصار بصفة خاصة عمى عناية النساء بالصحيحيف رواية 

وسأقدـ في ىذا البحث دراسة حوؿ عناية النساء بالصحيحيف رواية مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الثالث 
وقسمتو .وحاصرة مف ليف عناية بصحيح البخاري أو مسمـ  ,مستدركة ما لـ يذكره بعض مف سبقني , عشر اليجري

أوليا ترجمة :فأما الفصؿ األوؿ فيتناوؿ ثالث مباحث ,ثـ ذيمت البحث بفيارس عممية ,وخاتمة ,مقدمة  وفصميف : إلى 
وثالثيا نبذة عف دور النساء في العناية ,وثانييا رواية الصحيحيف أىميتيا وتطورىا ,مختصرة لإلماميف البخاري ومسمـ

وحصرت فيو مف ليف عناية بالحديث النبوي , بالحديث النبوي مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الثالث عشر اليجري
فتناولت فيو طبقات النساء الآلتي : وأما الفصؿ الثاني .بصفة عامة ال عمى سبيؿ الحصر بؿ لبياف دورىف باختصار 
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األوؿ  طبقات :وجعمتو في مبحثيف ,ليف رواية لمصحيحيف مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الثالث عشر اليجري 
واتبعت المنيج االستقرائي .والثاني طبقات مف ليف رواية لصحيح اإلماـ مسمـ , مف ليف رواية لصحيح اإلماـ البخاري 

ورتبت النساء ,؛لتحديد طبقات مف ليف رواية لمصحيحيف؛وحصرتيف مع بياف دورىف في العناية بيما بصفة خاصة 
وفصمت مف ليف رواية لصحيح اإلماـ البخاري عف مف ليف رواية لصحيح اإلماـ ,حسب القروف باعتبار سنة الوفاة 

واتبعت المنيج المتعارؼ عميو لدى الباحثيف مف نسبة اآليات إلى سورىا .كاًل منيما جعمتو في مبحث مستقؿ ,مسمـ 
.                                                                                     وضبط ما يشكؿ مف األسماء  والبمداف ,وتعريؼ  البمداف وبعض األعالـ,وتخريج األحاديث النبوية ,

                                                                                        كتبتو صفية فالتة 
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                  الفصؿ األوؿ  
:                        وفيو ثالث مباحث 

. ترجمة مختصرة لإلماميف البخاري ومسمـ وبياف مكانة كتابييما  : المبحث األوؿ              
. رواية الصحيحيف أىميتيا وتطورىا  : المبحث الكاني              
. نبذة عف دور النساء في العناية بالحديث النبوي  : المبحث الكالث             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث األوؿ                                                     
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. وبياف مكانة كتابييما ,                             ترجمة مختصرة لإلماميف البخاري ومسمـ 
رحميا اهلل تعالى بمكانة عالية بيف العامة –البخاري ومسمـ -لقد حظي اإلماماف الجميالف والعمماف البارزاف 

ليؾ نبذة مختصرة عنيما ,والخاصة مف أىؿ العمـ  . وا 
 (1)اإلماـ البخاري : أوالًال 

ماـ الحفاظ,ونادرة عصره ,إماـ زمانو  أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف ,شيخ اإلسالـ وا 
ورحؿ مع أمو وأخيو سنة عشر ,ونشأ يتيماً  ,ولد في شواؿ سنة أربع وتسعيف ومائة.َبْردزبة  الجعفي موالىـ البخاري 

واستفاد مف الشيوخ ,ومائتيف بعد أف سمع مف شيوخ بمده وغيرىا مف البالد التي حوت كبار المحدثيف في بالد المسمميف
حّدث عنو خمؽ كثير منيـ الترمذي .الحميدي , محمد بف سالـ البيكندي : ومنيـ ,الذيف ىـ محؿ الثقة واألمانة

متحريًا ,ورأسًا في الورع ,رأسًا في العمـ ,كاف رأسًا في الذكاء .وابف خزيمة ,وصالح جزرة ,ومحمد بف نصر المروزي ,
. مات ليمة عيد الفطر سنة ست وخمسيف ومائتيف .حريصًا عمى الحديث ,واسع االطالع عمى العمؿ ,في النقد 

أما بالنسبة لكتابو فيو الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وسننو وأيامو 
لما سمعو مف قوؿ شيخو إسحاؽ بف راىويو , فصنفو لجمع الصحيح مف حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,
ومكث في تصنيفو ستة عشرة سنة , (لوجمعتـ كتابًا مختصرًا مف الصحيح مف سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ)

وقد ناؿ . وليس مقصوده االقتصار عمى األحاديث فقط بؿ مراده االستنباط واالستدالؿ ألبواب أرادىا .ببقاع متفرقة 
-. رحمو اهلل رحمة واسعة –كتابو مكانة مف بيف الكتب الستة فكاف مف أصح الكتب بعد كتاب اهلل عز وجؿ 

 (2)اإلماـ مسمـ : كانياًال 
الحافظ الحجة الصادؽ أبو الحسف مسمـ بف الحجاج ابف مسمـ – رحمو اهلل –إماـ زمانو بعد اإلماـ البخاري 

وأوؿ سماعو سنة ثماني عشرة ومائتيف فأكثر عف يحيى بف يحيى القعنبي ,ولد سنة أربع ومائتيف .القشيري النيسابوري 
أحد رجاؿ الحديث ,مف أىؿ .وأبو عوانة  وخمؽ سواىـ ,وابف خزيمة ,روى عنو الترمذي ,وأحمد بف حنبؿ وغيرىـ 

أبي : كاف مقدمًا في معرفة الصحيح عمى مشايخ عصره ,وصنؼ تصانيؼ واسعة ,خرساف رحؿ منو رحمة واسعة 
. مات في شير رجب سنة إحدى وستيف ومائتيف بنيسابور.ثقة مف حفاظ الدنيا األربعة ,زرعة  وأبي حاتـ 

جمع فيو  أحاديث ,ثاني كتاب في األصحية بعد كتاب اإلماـ البخاري ,أما بالنسبة لكتابو فيو المسند الصحيح 
ولكثرة ما ُألِّؼ وُقذؼ بو إلى الناس مف الكتب الممموءة بالضعاؼ ,وصنفو إجابة لسؤاؿ أحد تالميذه ,مسموعة 

جامعًا فيو طرؽ الحديث الواحد بأسانيدىا المختمفة األلفاظ ,ومكث في تصنيفو خمس عشرة سنة ,والمناكير والواىيات
واعتنائو أيضًا بضبط ألفاظ الرواة وبيذا امتاز كتاب ,مع اعتناوه بألفاظ التحمؿ واألداء ,؛ليسيؿ عمى الطالب نيؿ مراده 

ما وضعت شيئًا في كتابي ىذا المسند إال بحجة وما : وكاف متحريًا لما يضعو في كتابو فكاف يقوؿ ,اإلماـ مسمـ

                                 
 -555 /2)تذكرة الحفاظ لمذىبي , ( 212 -204 /8)سير أعالـ النبالء لمذىبي ,  ( 6 -2 /2)تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي   (1)

  ( .21)مكانة الصحيحيف لخميؿ خاطر ص , ( 62 -37)اإلماـ البخاري لمندوي ص , ( 8)ىدي الساري البف حجر ص ,( 556

 ( 307 -296 /8)السير  ,  ( 55)صيانة صحيح مسمـ ألبي عمرو بف الصالح ص , ( 9 -8 /1)مقدمة صحيح اإلماـ مسمـ   (2)
  ( .94 -90 ,27)مكانة الصحيحيف ص , ( 590 -588 /2)تذكرة الحفاظ , 
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أسقطت منو شيئًا  
. – رحمو اهلل رحمة واسعة –.إال بحجة 

 
 

                                                            المبحث الكاني   
                                                  رواية الصحيحيف أىميتيا وتطورىا  

, مف الكتب التي ُاعتنى بروايتيا قديمًا وحديثًا كتابا اإلماميف البخاري ومسمـ؛ نظرًا لمكانتيما العممية بيف كتب الحديث
 .بعد أف ُأعرؼ برواية الصحيحيف وأىميتيما - إف شاء اهلل –فيناؾ روايات مشيورة لمكتابيف سنتناوليا بالذكر 

ىي الييئة التي ينقؿ عمييا الصحيحيف عف مصنفييما بواسطة أحد تالميذىما بطريقة مف  : المراد برواية الصحيحيف
 . (1)طرؽ الرواية

أىمية رواية الصحيحيف وتطورىا 
نضر اهلل امرأًال سمع منا شيئاًال : "لقد رغَّب المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ في تبميغ العمـ عنو إلى مف بعده بقولو 

بتبميغ السنة - رضواف اهلل عمييـ -ومف ىنا حرص الصحابة ,(2) (فرّبّّ مبمَّغ أوعى مف سامع ,فبمغو كما سمع 
 .(3)؛ألنيا أمانة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عندىـ إلى األجياؿ المتالحقة مف بعدىـ 

فبذلوا األرواح والميج مف أجؿ تحمؿ الحديث وروايتو ,ومف تبعيـ بإحساف  , ولقد اقتفى أثر الصحابة التابعوف
. وتبميغو

إنا ): تحقيقًا لوعد اهلل تعالى - و ُتعّد رواية الصحيحيف مف األىمية بمكاف في المحافظة عمى السنة الصحيحة 
نا لو لحافظوف ثـ ىي ,وعمى بقاء تواترىما في األمة وصيانة لنصوص أحاديثيا وسالمتيا -(4) ( نحف نزلنا الذكر وا 

. مف أىـ الوسائؿ لنقؿ أصوؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية ليذه األمة ووصؿ سمفيا بخمفيا
وكاف ابتداء ظيور رواية صحيح اإلماـ ,وفي األمصار تفرقت وانتشرت ,وكاف ليذيف الكتابيف روايات قد اشتيرت 

 ىػ 320خالؿ القرف الثالث اليجري حيث كانت رواية محمد بف يوسؼ بف مطر الَفَربري ت - رحمو اهلل–البخاري 
سمع الصحيح مف اإلماـ البخاري ,وسيمة المسمميف إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في كتاب البخاري وحبميـ المتيف

وىي التي اتصمت بالسماع إلى عصر الحافظ ابف حجر ,(5)وانفرد برواية الجامع الصحيح عمى كثرة رواتو ,مرتيف

                                 
القراءة عمى ,السماع مف لفظ الشيخ : وطرؽ التحمؿ ىي  ( .4)بحث تعدد روايات الكتاب الحديثي وأثره لمدكتورمحمد بازموؿ ص (  1)

  ( .619 /1)مقدمة ابف الصالح .الوجادة ,الوصية , الكتابة , المناولة ,اإلجازة ,الشيخ

كالميا عف ابف  ( 2657 ()394 /4)كتاب العمـ ,والترمذي في سننو ,( 3660 ()46 /4)كتاب العمـ ,أخرجو أبو داود في سننو   (2)
  (.57)دراسة حديث نضر اهلل لمعباد ص:ينظر .وىو متواتر .ىذا حديث حسف صحيح :قاؿ الترمذي - رضي اهلل عنو–مسعود 

  ( .56)السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي لمسباعي ص   (3)

  ( .9)سورة الحجر آية   (4)

  ( .131 /1)التقييد البف نقطة , ( 10)إفادة النصيح بالتعريؼ بسند الجامع الصحيح البف ُرشيد ص (  5)
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لى عصرنا ىذا ؛فاإلجازات المقرونة بالسماع مدارىا عمى رواية الَفَربري ,(1)العسقالني وما قبمو  وعنيا تفرعت .(2)بؿ وا 
 زيد أبي ورواية, ىػ  353رواية أبي سعيد بف عثماف بف السكف ت  فكانت(3)باقي  الروايات لصحيح اإلماـ البخاري  

 المستممي إسحاؽ أبي ورواية ,ىػ 373 ت الجرجاني موسى بف محمد بف محمد أحمد أبي ورواية ,ىػ 371 ت المروزي
كميـ عنو   .ىػ 389 ت الكشمييني الييثـ أبي ورواية,ىػ 381 ت الحموي السرخسي محمد أبي ورواية ,ىػ 376ت

ورواية حماد ,( ىػ295ت )رواية إبراىيـ بف معقؿ النسفي :ومف روايات صحيح البخاري مف غير طريؽ الَفَربري  
ومف ىذه الروايات تفرعت روايات أخرى  .(4)( ىػ329ت )ورواية منصور بف محمد النسفي ,  ( ىػ311ت )بف شاكر 

عف الكشمييني  ( ىػ463ت )(5)ففي القرف الخامس اليجري كانت ىناؾ رواية كريمة المروزية  لصحيح اإلماـ البخاري
. وكُثر رواة صحيح البخاري عنيا - أحد رواة صحيح البخاري عف الَفَربري-

 (6)ابف الزبيدي:أما القرنيف السابع  والثامف اليجرييف فاشتيرت فييما رواية النساء عف مسنديف كبيريف وىما 
إذ ,وُيعّد إسنادييما مف أعمى األسانيد لصحيح اإلماـ البخاري في ذلؾ العصر  ( ىػ730ت )(7)والحّجار ,  ( ىػ631ت)
إذ بيف  ,

 379ت )والداودي ,( 435ت )وأبو ذر اليروي  ( ىػ512ت)أبو الوقت –الزبيدي واإلماـ البخاري أربع رجاؿ 
ىـ رجاؿ إسناد ,وبيف الحّجار واإلماـ البخاري خمسة رجاؿ , ( ىػ320)والَفَربري ,  ( ىػ381ت )والحموي,(ىػ

. (8)الزبيدي
وأما القروف التي تمي القرف الثامف فقد اشتيرت فييا رواية النساء لصحيح اإلماـ البخاري عف عدد مف المسنديف 

وغيرىـ ممف كانت النساء يأخذف عنيـ صحيح اإلماـ ,وابف الرعبوب ,وأبي بكر الحسف المراغي ,كالبرىاف بف صديؽ 
- . في مبحث الحؽ – إف شاء اهلل تعالى –وسيظير ذلؾ جميًا ,البخاري 

وابتدأت بالظيور منذ القرف الثالث اليجري  ,(9)فقد كاف الرواة عنو قميموف جدًا  صحيح اإلماـ مسمـ وأما روايات 
 . ( ىػ308ت)حيث كانت رواية أبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف سفياف 

ىذا الكتاب مع شيرتو التامة صارت روايتو بإسناد متصؿ بمسمـ مقصورة عمى أبي إسحاؽ : "قاؿ ابف الصالح 
" غير أنو يروى في بالد المغرب مع ذلؾ عف أبي محمد أحمد بف عمي القالنسي مسمـ,إبراىيـ بف محمد بف سفياف 

                                 
  ( .679 -678)ىدي الساري مقدمة فتح الباري البف حجر ص   (1)

  ( .9)تعدد روايات الكتاب الحديثي وأثره  ص بحثو في – حفظو اهلل –محمد بازموؿ / وقد نبو إلى ذلؾ د(2)

  ( .23 – 19)إفادة النصيح ص (  3)

  ( .259 -258 /2 ( )314 /1)التقييد البف نقطة , ( 23 -19)المصدر السابؽ ص   (4)

  ( .324 /2)التقييد البف نقطة .سمع الصحيح منيا جماعة ,وكانت عالمة تضبط كتابيا ,حدثت بصحيح البخاري عف الكشمييني    (5)

  (.316 /22)السير.سمع الصحيح مف أبي الوقت ,أبو عمي الحسف بف المبارؾ بف محمد بف يحيى ابف الزبيدي   (6)

  ( .443 /14)المصدر السابؽ  .( ىػ730ت )أحمد بف أبي طالب أبو العّباس   (7)

  ( .122) صفحات مشرقة مف عناية النساء لصحيح البخاري ص , ( 45 -25)إفادة النصيح ص (  8)

  ( .64)بحث اختالؼ الروايات وأثره في توثيؽ النصوص وضبطيا لمدكتور موفؽ عبد القادر ص   (9)
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(1) .
وأما بالنسبة لرواية النساء لصحيح اإلماـ مسمـ فقد اشتيرت عف مسند الشاـ أبو العباس أحمد بف عبد الدائـ بف 

. في مبحث الحؽ – إف شاء اهلل –وسيظير ذلؾ (2) ( ىػ575ت )نعمة المقدسي 
 
 

                                                           المبحث الكالث  
.                                            نبذة عف دور النساء في العناية بالحديث النبوي 

, مف تتبع كتب التراجـ يجدىا حافمة بصفحات مشرقة مف دور النساء في العناية بالحديث النبوي عبر القروف 
وعمى ضوء دراسة طبقات مف ليف عناية ,والتي لـ يخؿ قرف منيا مف نساء كانت ليف عناية بالحديث النبوي الشريؼ 

بالحديث مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الثالث عشر اليجري نجد تفاوتًا في نشاط النساء في العناية بالحديث 
ففي القروف الرابع والخامس والسادس نجد أف نشاطيف قميؿ بالنسبة لما سيأتي بعده مف القروف ,النبوي مف قرف آلخر 

وأما القروف األخيرة فقد ضعفت فييا عناية ,وأما القرف السابع والثامف والتاسع فقد ازداد فيو نشاطيف بصورة كبيرة ,
. النساء بالحديث النبوي 

مظاىر عناية النساء بالحديث النبوي   
وبعضيف مف أجزف ,أو تقـو بتدريسو ,أو تكتبو ,أو تحضره عمى كبار المحدثيف ,فمنيف مف كانت تسمع الحديث 
ومنيف ,(3)ىػ وابنة ظييرة كمالية بنت عمي بف عبد الكريـ فقد أجازتا لمسخاوي 880لكبار المحدثيف كبنت محمد كمالية 

وىناؾ مف كانت تحفظ األحاديث النبوية بؿ , (4)مف كانت ليا شغؼ بجمع الكتب النفيسة كعائشة بنت أحمد القرطبية
وكما كانت ليف عناية ببعض الكتب الحديثية , (5)تحفظيا بأسانيدىا كشمس النساء مف أىؿ القرف الثاني عشر اليجري 

. بياف ذلؾ في المبحث التالي – بإذف اهلل تعالى –الحديثية سماعًا أو إجازة أو رواية كما سيأتي 
وأورفوا عمييا األوراؼ الحسنة مما لو أكر في تنشيط ,ومف النساء مف ساىـ في بناء المدارس ودور العمـ 

فمنيف عصمة خاتوف بنت معيف الديف زوجة صالح الديف األيوبي حيث بنت مدرسة بدمشؽ أوقفتيا الحركة العممية 
وكما أقامت زمرد خاتوف بنت جاولي مدرسة خارج دمشؽ عمى القنوات بمحمة صنعاء الشاـ يعرؼ  ,(6)عمى األحناؼ

, وكانت ليا عناية بالحديث النبوي حيث سمعت الحديث مف أبي الحسف عمي بف قيس,(7)مكانيا بتؿ الثعالب 

                                 
  ( .106)صيانة صحيح مسمـ ص   (1)

  ( .28 -25)ينظر الفصؿ الثاني مف ىذا البحث ص  (2)

  (  .185 ,117 /1)أعالـ المكييف لممعممي  (3)

  ( . 301)نساء مف األندلس ألحمد خميؿ جمعة ص  (4)

  ( .1246 /8)األعالـ بمف في تاريخ اليند مف األعالـ لعبد الحي الحسيني (  5)

الحياة العممية في دمشؽ في العصر األيوبي لناصر الحازمي  ,( 385 /1)الدارس في تاريخ المدارس لمنعيمي  (6)
(1/ 213. )  

  ( .245 /12)البداية والنياية البف كثير ( .385 /1)الدارس في تاريخ المدارس    (7)
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 ربيعة بنت خاتوف بنت أيوب حيث بنت وممف كانت ليا عناية بالعمـ وأىمو وعمارة منشأتو.(1)واستنسخت الكتب 
 (2)وأجرت عمييا أوقافًا عظيمة ,مدرسة أوقفتيا عمى الحنابمة بالصالحية 

 ومف النساء مف اعتنى بيف أولياؤىف مف كبار المحدكيف فكاف ليا دور بارز في النيوض بالحركة العممية  
وجييف والدىف - عائشة–وأـ الحكـ - ميجة– فيذا اإلماـ ابف سيد الناس اليعمري قد وجيو بناتو أـ الفتح وأـ األمالؾ 

إذ نجد أنيف في استدعاء إجازات مف شيوخ الشاـ ليـ مع والدىـ بخط اإلماـ الحافظ أبي جعفر ,إلى الحياة العممية 
.  (3)وقؼ عميو والدىف أبو الفتح اليعمري ,

كبنات الحافظ العراقي بركة ومف النساء مف كف مف أسر كبار المحدكيف وكانت ليف عناية بالحديث النبوي 
 وزوجتو ُأْنس بنت عبد (5),وبنات ابف حجر العسقالني حوراء  وجويرية  ولطيفة,وبنات السبكي ,(4)وجويرية وزينب 

وبنات ابف فيد المكي خديجة وست قريش وزينب ,(7)وبنت السبكي زينب سمعت الصحيح وحدثت ,(6)الكريـ 
 . وغيرىف .(8)

أىـ مشيخات النساء ابتداًء مف  (9)فذكر الدكتور يوسؼ المرعشمي في كتابو ومف النساء مف كانت ليف مشيخة 
ومشيخة , ىػ480وأوليا مشيخة تعرؼ بفوائد فاطمة بنت الحسف الدقاؽ ,القرف الخامس حتى القرف الرابع عشر اليجري 

جازة أمة اهلل بيكـ بنت عبد الغني الدىموية , ىػ855ومشيخة سارة بنت العز ابف جماعة , ىػ574شيدة   ىػ 1357وا 
 .وغيرىا مف المشيخات ,

 
 
 

ككتب األجزاء , أو حضورًا ,أو إجازة ,أو رواية , إما سماعًا ومف النساء مف كاف ليا عناية بالكتب الحديكية
وكتب . (11)والغيالنيات ,(10)وكذا ما يمحؽ بكتب األجزاء كالثقفيات,وجزء حديث أبي يعمى , كجزء القزاز الحديكية
وأمالي , كأمالي ابف صمة وكتب األمالي,وفوائد أبي بكر أحمد بف موسى بف مردويو,  كفوائد أبي مسمـ الكاتبالفوائد

                                 
  ( . 385 /1)الدارس في تاريخ المدارس (  1)

  ( .213 /1)الحياة العممية في دمشؽ في العصر األيوبي   (2)

  ( .55 /1)أبو الفتح اليعمري حياتو دراسة وتحقيؽ الراوندي   (3)

  ( .114 ,103 ,101)نظـ الِعقياف في أعياف األعياف لمسيوطي ص (  4)

  ( .122 ,18 ,12 /12)الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع لمسخاوي (  5)

  ( .215 -205)نساء مف التاريخ  ص  (6)

  ( .114)نظـ الِعقياف ص (  7)

  ( .1620 /3 (,)1466 -1463 /2)الدرر الكميف بذيؿ العقد الثميف البف فيد , ( 170 /1)أعالـ المكييف (  8)

  ( .48 -47 /1)معجـ المعاجـ والمشيخات    (9)

  (.92 /1)الرسالة المستطرفة لمكتاني  .( ىػ489ت)وىي عشرة أجزاء ألبي عبد اهلل القاسـ بف الفضؿ الثقفي   (10)

  ( .92 /1)الرسالة المستطرفة  ( ىػ354ت)وىي أحد عشر جزأ تخريج الدارقطني مف حديث أبي محمد بف عبد اهلل البغدادي   (11)
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ومشيخة ابف البخاري ,  كمشيخة ابف شاذافوالمشيخات, والمسانيد  ,والمعاجـ,السنف  ,موطأ مالؾوىناؾ .الصولي 
. واألربعيف العشاريات , التساعيات وكتب األربعيف.والحديث المسمسؿ باألولية , كمسمسالت ابف شاذاف والمسمسالت.

 كانتخاب عبد الغني المقدسي عمى وكتب االنتخاب.ونسخة أبي معاوية وبّكار , كنسخة أبي مسير وبعض النسخ
 .وغيرىا مف الكتب الحديثية ,السمفي 

ومف أعالـ النساء الآلتي كاف ليف دور بارز في العناية بالحديث النبوي بحسب القروف المذكورة  
 القرف الرابع اليجري 

سمعت مف ,وأقدـ بيا إلى مصر وىي حدثة , ىػ ولدت ببغداد312فاطمة بنت عبد الرحمف بف أبي صالح الحراني 
سماعيؿ ابف العباس الوراؽ وغيرىما , أباىا  سمعتوأـ القاضي أبي الحسيف بف محمد المحاممي ,(1) أبييا وغيره وا 

. (2) حدَّكت وُكتب عنيا الحديث,
  القرف الخامس اليجري

وىي أوؿ مف , كتبت أمالي ابف منده عنو ىػ فقد 466 عائشة بنت حسف بف إبراىيـ أـ الفتح األصبيانية الوركانية 
المسندة ىػ الشيخة 477وأما أـ الفضؿ بيبي بنت عبد الصمد بف عمي اليرثمية , (3) سمع الحديث منيا اإلماـ الذىبي

  (4) المعمرة  فميا جزء في الحديث مشيور
 : القرف السادس اليجري

وكتبت تواليفو  أخذت عف أبي عمر بف عبد البر ىػ 506أـ حبيبة ظونة بنت عبد العزيز بف موسى بف طاىر 
 ىػ أو 521وفاطمة بنت الحسيف بف فضموية الرازي البزار  ,(5) وسمع زوجيا بقرأتيا عمييا,وأخذت أيضاًال عف غيره

وأبا , وسمعت أبا جعفر بف المسممة ,الجوزي سمع منيف ابففاطمة بنت محمد بف الحسيف ىي إحدى ثالث نسوة 
 .(6) وغيرىما بكر الخطيب

       القرف السابع اليجري  
وعائشة بنت معمر بف (8) ىػ 606 وعفيفة بنت أحمد الفارفانية (7) ىػ600فاطمة بنت سعد الخير بف محمد بف سييؿ 

وعاتكة بنت الحافظ  ,والصغير لمطبراني سمعف مف فاطمة الجوزدانية المعجميف الكبير(9) ىػ 607الفاخر األصبيانية 
سمعت كتاب ,قدمت بغداد مع أبييا فسكنت بيا إلى أف ماتت , ىػ 609أبي العالء الحسف بف أحمد اليمذاني أـ أبييا

                                 
  ( . 441 /14)تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي : ينظر   (1)

  ( .441 /14)تاريخ بغداد   (2)

  ( .150 /11)السير    (3)

  ( .209 /1)ديواف اإلسالـ لمحمد بف عبد الرحمف بف غزي ,  ( 204 -203 /11)السير    (4)

  ( .308 /5)صمة الصمة ألبي جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير    (5)

  (.119 /2)المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس البف حجر العسقالني  ,198مشيخة ابف الجوزي ص    (6)

  ( .542 /12)السير (   7)

  ( .580 /12)السير , ( 326 /2)التقييد البف نقطة   (8)

  ( .25 /5)شذرات الذىب البف العماد الحنبمي   (9)
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  .(1)السنف ألبي داود وحدكت بو جميعو
القرف الكامف اليجري  

وتفردت  الكثير مف البياء عبد الرحمف  سمعت ىػ703ست األىؿ بنت الناصح بيمواف بف سعد حمواف أـ أحمد 
وموفقية ,(2) عمييا الشيخ عمـ الديف كتاب الزىد لإلماـ أحمد وررأ ,وأككر الذىبي عنيا, عمييا المحدثوف وتكاكر ,بأجزاء

أخذ عنيا ابف سيد الناس والواني ,تفردت بسماع أجزاء  ىػ 712وموفقية بنت أحمد بف عبد الوىاب بف عتيؽ ,(2)
 .(3)وغيرىما 

القرف التاسع اليجري  
 في لقييا ابف حجر ىػ 802غزاؿ بنت عبد اهلل القرقشندية موالة الشيخ تقي الديف إسماعيؿ شيخ بيت المقدس 

وممكة بنت الشرؼ عبد اهلل بف العز إبراىيـ بف عبد ,(4) عف الميدومي فسمع عمييا المسمسؿ باألولية, بيت المقدس
 وزينب بنت الكماؿ, عمى ابف الرضيوأسمعت,  عند الحّجارأحضرت ىػ 802اهلل بف أبي عمر المقدسية الصالحية 

  وليا إجازة,
وأـ الينا بنت محمد ليا ,(5) البف حجر ولـ يمقيا وأجازت,ويحيى بف سعد وغيرىما ,مف أبي محمد بف عساكر 

رواية  
. (6) في الحديث

القرف العاشر اليجري 
 القرآف وررأت (7) ىػ كانت مف عالمات النساء عاشت بمدينة زبيد904أسماء بتت كماؿ الديف موسى الضجاعي

وفاطمة بنت عبد اهلل بف اإلماـ المطير بف محمد بف سميماف بف محمد بف سميماف  ,(8) وكتب الحديثالكريـ والتفاسير 
فكانت تقرأ عميو جامع األصوؿ في عمـ , تزوجيا اإلماـ شرؼ الديف قبؿ تولية اإلماـ ( ىػ910)سميماف بف يحيى 

 .(9)الحديث 
القرف الحادي عشر اليجري  

ومف أوؿ  , ُسمع منيا الحديث المسمسؿ باألولية ىػ 1080مباركة بنت عبد القادر بف محمد بف يحيى الطبرية 

                                 
  ( .325 /2)التقييد البف نقطة (  1)

  . (109 /14) السير (2)

  ( .342 /14)السير (  3)

  (  .361 /2)المؤسس المعجـ   (4)

  ( .394 /2) ذيؿ التقييد , ( 571 /2 )المعجـ المؤسس (5)

  ( .50 /7)شذرات الذىب البف العماد الحنبمي (  6)

  ( .131 /3)معجـ البمداف لياقوت .أوحدث أياـ المأموف ,مدينة مشيورة باليمف ,ثـ ياء مثناه مف تحت ,وكسر ثانيو ,بفتح أولو   (7)

  ( .40)النور السافر عف أخبار القرف العاشر لمعيدروسي ص   (8)

  ( . 185 /2)ممحؽ البدر الطالع لمحمد الصنعاني   (9)
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. (1) إلى حديث أبايعكـ عمى أف ال تشركوا باهلل شيئًا ومف آخره زيادة الجامع الصغير لمسيوطيكتاب 
القرف الكاني عشر اليجري  

أخذت عف أبييا والزمتو ,والحديثكانت ليا اليد الطولى في الفقو ,أمة الغفور الدىموية بنت إسحاؽ الدىموي 
. (2)وكاف إذا استصعب عميو أمر مف الفقو والحديث يدخؿ عمييا ويستفيد منيا , الشيخ عبد القيـو منيا زوجيا استفاد,
(2) .

ثـ تعممت عمـو , ىػ قرأت القرآف بالتجويد 1138شمس النساء السيسوانية بنت أمير حسف المحدث السيسواني 
. (3) تحفظ المتوف واألسانيدكانت سريعة اإلدراؾ قوية الحفظ ,ومشكاة المصابيحالنحو والصرؼ والتفسير  وررأت ,

وتعممت , ىػ نشأت في نعمت أبييا وسافرت معو بيوباؿ 1139لحاظ بنت بنت الشيخ صابر حسيف السيسواني 
 (4)وبعض الصحاح عمى محمد بشير السيسواني بموغ المراـ والسنف ررأتثـ ,أشياء 
 
 

القرف الكالث عشر اليجري  
أجازت عبد الحي الكتاني  ,كانت فاضمة , ىػ1272فاطمة بنت شمس جياف الجركسية المدنية 

 .(5) عف زوجيا شيخ اإلسالـ عارؼ حكمت
وأككرت عف الشيخ إبراىيـ بف ,  عمى شيوخياوررأت,ولدت ببغداد ونشأت بيا ,فاطمة بنت حمد الُفَضيمي الزبيري 

وررأت شيئاًال زائداًال ,فسمعت ككيراًال مف المسمسالت وكاف ليا محبة في الحديث  ,وأخذت عنو عمـو منيا الحديث,جديد 
. (6) جمع مف العمماء وأجازىا ,مف كتب الحديث

ومنيف العالمة المحدثة ,  كانت ليف عناية بالحديث النبويالقرف الرابع عشر اليجريوىناؾ نساء مف أىؿ 
وفاطمة بنت عبد الصمد , ىػ 1357الشيخة أـ األسرار أمة اهلل بنت عبد الغني بف أبي سعيد أحمد العمرية الدىموية 

وفاطمة بنت الشيخ محمد ,(7) الشيخ عبد الصمد ليا كبت يسمى الفيارس القائمة بروايتيا عف أبييا,الفممباني 
. (8) ررأت عمى أبييا ككيراًال مف الكتب الحديكية,يعقوب بف محمد أفضؿ المياجرة المكية 

 

                                 
  ( .642 /2)أعالـ المكييف (  1)

  ( .461 /5)األعالـ بمف في تاريخ اليند مف األعالـ  (2)

  ( .1246 /8)المصدر السابؽ   (3)

  ( .1336 /8)المصدر السابؽ   (4)

  ( .724 /2)فيرس الفيارس ومعجـ المعاجـ لمكتاني   (5)

فيض الممؾ الوىاب المتعالي بأنباء أوائؿ القرف الثالث عشر والتوالي , ( 106)عناية النساء بالحديث النبوي مشيور آؿ سمماف ص (  6)
  ( .1278 /2)لعبد الستار البكري 

  ( .165 ,163 ,77)بموغ األماني في التعريؼ بشيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ الفاداني ص (  7)

  ( .1300 -1299 /2)فيض الممؾ الوىاب ( 8)
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    الفصؿ الكاني  
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      طبقات النساء الآلتي ليف رواية لمصحيحيف مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الكالث عشر اليجري  

 :وفيو مبحثاف 
 :  المبحث األوؿ

طبقات النساء الآلتي ليف رواية لصحيح اإلماـ البخاري  مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الثالث عشر 
. اليجري
 

:  المبحث الكاني 
.  طبقات النساء الآلتي ليف رواية لصحيح اإلماـ مسمـ مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الثالث عشر اليجري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              الفصؿ الكاني   
               طبقات النساء الآلتي ليف رواية لمصحيحيف مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الكالث عشر 

 اليجري 
طبقات النساء الآلتي ليف رواية لصحيح اإلماـ البخاري مف القرف الرابع اليجري حتى القرف : المبحث األوؿ 
. الكالث عشر اليجري

فغالبيف ممف سمعت الصحيح عمى كبار المحدثيف ,كاف لمنساء دور بارزًا في العناية بصحيح اإلماـ البخاري 
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وتختمؼ صور تحمميف لصحيح .(1)وست الوزراء ,أومف كبار المحدثاث ككريمة المروزية , كابف الزبيدي والحّجار
وأخريات أجازىف ,أو سمعت غالبو,أو آخر مجمس منو ,أو قطعة منو ,أو مف أولو ,فمنيف مف سمعتو بأكممو ,البخاري 

وطائفة منيف حضرف أو أحضرف لمجالس صحيح اإلماـ البخاري ومنيف ,العمماء وأجزف لغيرىف مف النساء والرجاؿ 
 .مف خالؿ استعراض طبقاتيف - بإذف اهلل تعالى–وسيتبيف ذلؾ ,مف أسيمف في تدريسو أو قرأ عمييف 

القرف الرابع اليجري 
. لـ أقؼ عمى معمومات تفيد ىذا الشأف في ىذا القرف 

 القرف الخامس اليجري 
 . (2)  سمعت البخاري مف الكشميينيشريفة بنت أحمد بف عمي القاري المروزية  - 1
سمعت مع أبييا مف الشيخ أبي ذر عبد اهلل  بف أحمد اليروي ,خديجة بنت  عبد اهلل بف سعيد الشنتجيالي  - 2

 . (3)صحيح البخاري وغيره
القرف السادس اليجري  

, أوؿ مف درس صحيح البخاري , ىػ 539فاطمة بنت محمد بف أبي سعد بف الحسف بف عمي بف البغدادي  - 3
حدث ,حتى تفردت ,وىي امرأة صالحة سمَّعيا أبوىا وعمرت ,(4)العيار سمعت صحيح البخاري مف سعيد بف أبي سعيد

. (5)شيخة معمرة مسندة  :حدث عنيا السمعاني وابف عساكر وغيرىما قاؿ السمعاني ,
القرف السابع اليجري  

 والدة فاطمة بنت ُحسيف اآلمدية التي روت   ىػ685خديجة بنت أحمد بف عبد الدائـ بف نعمة بف أحمد  - 5
. (6)وىي أيضاًال روت رديماًال في حياة ابف الزبيدي ,عف ابف الزبيدي 

وحدثت ,وأجاز ليا جماعة,سمعت مف ابف الزبيدي ىػ 687زينب بنت أحمد بف كامؿ بف العمـ المقدسية  - 6
. (7)عنيا المزي والبرزالي وغيرىـ 

 .(8)وسمع منيا جماعة  ,روت البخاري عف ابف الزبيدي ىػ 699ىدية بنت عبد المجيد بف سعد المقدسي  – 7
القرف الكامف اليجري  

                                 
  ( .359 /14)السير  .( ىػ716)وروت الصحيح مرات ,مسندة الوقت ,وزيرة بنت المنجا  (1)

  ( .325 /2)التقييد البف نقطة   (2)

  ( .657 /2)الصمة في تاريخ أئمة األندلس وعممائيـ ومحدثييـ البف بشكواؿ   (3)

وحّدث عنو جماعة  , ىػ فسمع صحيح البخاري بمرو 378ارتحؿ في سنة ,أبو عثماف سعيد بف أبي سعيد الصوفي المعروؼ بالعّيار   (4)

  ( .86 /18 )السير . ىػ457مات سنة ,         منيـ فاطمة البغدادي 

  ( .81 /12)السير ,  ( 232 /2)التقييد البف نقطة   (5)

  ( .225 /1)معجـ الشيوخ لمذىبي   (6)

  (  .182 /14)السير (  7)

 . ( 442)درة الحّجاؿ في غرة أسماء الرجاؿ ألبي العباس أحمد ص (  8)
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– صحيح البخاري – سمعت مف ابف الزبيدي  ىػ701خديجة بنت عبد الرحمف بف محمد بف عبد الجبار  - 8
 .(1)وسمعت أيضًا مف غيره 

. (2)وحدَّكت مرات , أجاز ليا ابف الزبيدي وطائفة  ىػ707فاطمة بنت عبد الرحمف المقدسي  - 9
وسمع عمييا   ,البخاري حدكت بمسموعاتيا مف صحيح ىػ 717فاطمة بنت عبد الرحمف بف عمرو الفراء  - 10

 .(4)وسمع منيا أيضًا غيره ,صحيح البخاري  مف المائة التي خرجيا ابف تيمية مف أحد عشر حديكاًال (3)الواني 
 ىػ ذكرىا الرحبي في وفياتو  717فاطمة بنت عبد الرحمف بف عمرو المرادي المقدسي الصالحية الحنبمية  - 11
سمعت مف ابف الزبيدي حضوراًال ميعاديف مف صحيح البخاري وىما التاسع والعاشر مف اكنتيف ,جاوزت تسعيف : فقاؿ 

وسمع عمييا ,وحدثت بيما غير مرة ,ميعاداًال أوليما باب الركاب والَغْرز لمدابة وآخرىما باب سنة اليميف وعشريف
. (5)جماعة 

ار , ىػ 718نفيسة بنت إبراىيـ بف محمد بف المصفى بف عمر الحمصية القرنفمية أـ المعاني  - 12 سمعت مف الحجَّ
. (6)سمع منيا البرىاف الحمبي إبراىيـ بف محمد بف خميؿ ,وحدكت  ,صحيح البخاري بحمص

تفردت برواية المستخرج عمى صحيح البخاري   ىػ 719نخوة بنت زيف الديف محمد بف عبد القاىر الحمبي  - 13
. (7)منو   بعد أف سمعتياألبي نعيـ األصفياني عف الحافظ يوسؼ بف خميؿ 

روت باإلجازة عف أبي طالب عبد المطيؼ , ىػ 726ست الفقياء بنت إبراىيـ بف عمي بف أحمد بف فضؿ  - 14
. (8) خال جزء منو األدب لمبخاري كتبًا وغيرىا فمف ذلؾ كتاب بف محمد القبيطي

 . (9) سمعت الصحيح عمى ست الوزراءزاىدة بنت إبراىيـ بف محمود أـ البركات  - 15
مف (10)سمعت مف األخويف أحمد وخديجة ابني محمد ابف سعد  ىػ 740فاطمة بنت إسماعيؿ بف إبراىيـ  - 16

. (11) آخر صحيح اإلماـ البخاري
ار ووزيرة  ىػ 760خديجة بنت إبراىيـ بف الشياب محمود بف سميماف بف فيد الحمبي  - 17 سمعت عمى الحجَّ

                                 
  ( .230 -229 /1)معجـ شيوخ الذىبي   (1)

  ( .106 /2)المصدر السابؽ  (  2)

 2)ذيؿ التقييد في رواة السنف والمسانيد لمفاسي.( ىػ727ت )وسمع منو جماعة ,سمع مف الكتب الحديثية ,عمي بف عمر الواني  (3)
/204 .)  

  ( .261 /4)الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة البف حجر  (4)

  ( . 387 -386 /2)ذيؿ التقييد  (5)

  ( .396 /2)المصدر السابؽ   (6)

  ( .155 /6)الدرر الكامنة  , ( 396 /2)ذيؿ التقييد    (7)

  ( .376 -375 /2)ذيؿ التقييد   (8)

  ( . 18)تقدمت ترجمتيا ص  (9)

  . ( ىػ721ت )وحدث بجميع الصحيح ,سمع مف أوؿ صحيح البخاري وآخره ,أبو زكريا سعد الديف يحيى بف محمد بف سعد   (10)
  ( .307 -306 /2)       ذيؿ التقييد 

  ( .260 /4)الدرر الكامنة   (11)
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 .(1)صحيح البخاري 
سمعت مف جدىا ألبييا رضي الديف الطبري الكتب  ىػ 783فاطمة بنت أحمد بف قاسـ الحرازي المكية  - 18
. (2)وغيرىا مف الكتب  –البخاري منيا وصحيح اإلماـ-الستة 

. (3)وحدثت,صحيح البخاري أحضرت في صغرىا عمى ست الوزراء ىػ787ىبة بنت أحمد َصْعرى - 19
وسمعت  ,سمعت رطعة مف صحيح البخاري عمى الحجار, ىػ 790أسماء بنت العز الجمالي االقرمني  - 20

عف أبي العباس الحجار بالمائة المذكورة وحدكت , انتقاء تقي الديف ابف تيمية أيضاًال المائة المنتقاة مف صحيح البخاري
 . (4)بقراءة الشيخ صدر الديف الياسوفي 

سمعت عمى أحمد بف أبي طالب الحجار أـ أيمف بنت الحافظ أبي الفتح محمد بف سيد الناس اليعمري  - 21
فسمعيا الحافظ العراقي , وحدكت بكالكياتو بقراءة عبد الرحمف بف عمر المدني,ووزيرة بنت المنجا صحيح البخاري 
. (6)بمصر (5)ونور الديف الييثمي بمػنزليا بالجيزة 

. (7)سمعت عمى الحجار ووزيرة صحيح البخاري  ىػ 793فاطمة بنت محمد بف عبد الرحيـ المخمي   - 22
سمعت عمى أبي  ىػ أـ محمد بنت الحافظ صالح الديف العالئي 795زينب بنت خميؿ كيكمدي المقدسية - 23

. (8) بقراءة الياسوفي انتقاء ابف تيمية البخاري وحدكت بالمائة المنتقاة مف صحيح,العباس الحجار صحيح البخاري 
سمعت عمى الحّجار مف روؿ البخاري في صحيحو باب  فاطمة بنت عبد اهلل عتيقة المجيز بف معبد الثقفية  - 24

. (9) إلى آخر الصحيح َمْف شبَّو أصالًال معموماًال بأصؿ مبيف
 القرف التاسع اليجري

حجر مف مروياتيا  أجازت البف ىػ 800زينب بنت عثماف بف محمد بف الشمس لؤلؤ الدمشقية الحمبية  - 25
. (10) كـ وجد سماعيا لجميع صحيح البخاري عمى الحّجار,كالكيات البخاري 

سمعت الصحيح مف زينب بنت أبي الحسف عمي بف بياء الديف أبي البقاء محمد بف عبد البر بف السبكي  - 26
. (1)وحدثت  ,(11)عائشة بنت عبد اليادي

                                 
  ( .363 /2)ذيؿ التقييد   (1)

  ( .384 -383 /2)المصدر السابؽ   (2)

  ( .185 /2)إنباء الغمر بأنباء العمر البف حجر   (3)

  ( .358 /2)ذيؿ التقييد  (4)

  ( .200 /2)معجـ البمداف .الجيزة بميدة غربي فسطاط مصر   (5)

  ( .359 /2)ذيؿ التقييد   (6)

  ( .392 /2)ذيؿ التقييد   (7)

  ( .359 /2)المصدر السابؽ   (8)

  ( .392 /2)المصدر السابؽ  (9)

  ( .596 /1)المجمع المؤسس ,  ( 370 /2)المصدر السابؽ  (10)

ار صحيح البخاري   (11)  . ( ىػ816ت)وسمعت أيضًا صحيح مسمـ عمى أبي العّباس أحمد بف عبد الدائـ ,آخر مف روى عف الحجَّ
  ( .350 /2)           المعجـ المؤسس 
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وكتب , صحيح البخاري  شيئاًال مف(2)سمعت مف أبي الورت السجري آمنة بنت المؤيد أبي بكر بف العميد   - 27
 .(3)عنيا ابف فيد 

سمعت كالكيات البخاري  ىػ 841زينب بنت إبراىيـ بف أحمد بف أبي بكر بف عبد الوىاب المرشدي المكي  - 28
 .(4 ) ومف القاضي زيف الديف أبي بكر بف الحسف المراغي مف البرىاف بف صديؽ

 ىػ 846عائشة بنت محمد بف إبراىيـ بف أحمد بف أبي بكر بف عبد الوىاب المرشدي  - 29
وحضرت  ,حضرت في األولى عمى البرىاف ابف صديؽ وسمعت منو مف أوؿ صحيح البخاري إلى كتاب الصياـ 

. (5)عمى غيره أيضًا 
سمعت مف نور الديف بف سالمة  ىػ 850زينب بنت التقي محمد بف محمد بف أبي الخير محمد بف فيد  - 30

 .(6)وغيره مف الكتب الحديثية المجمس األخير مف صحيح البخاري 
ومف ,سمعت مف والدىا كثيرًا مف الكتب الحديثية , ىػ المسندة 851مؤنسة خاتوف بنت محمد القرشي  - 31

 . (8)وحدثت,(7)وأجاز ليا جماعة منيـ فاطمة بنت أحمد قاسـ الحرازي , وغيرىاالعفيؼ النشاوي كالكيات البخاري
ماتت ,وأجاز ليا,أحضرت في الكانية عمى ابف الزعبوب الصحيح سارة بنت أحمد بف البدر محمد البعمي  - 32

. (9)قريب الستيف وثمانمائة 
حضرت عمى أبي بكر بف الحسف المراغي  ىػ 861أـ حبيبة بنت عمي بف محمد بف عمر الفاكيي المالكي  - 33

 .(10) كالكيات البخاري مجموعة كتب حديثية منيا
 ىػ عمة ابف 866كمالية بنت نجـ الديف محمد بف أبي الخير محمد بف محمد بف عبد اهلل بف فيد الياشمي  - 34

شياب الديف ومف , وغيرىما مف الكتب الحديثية سمعت مف القاضي أبي بكر بف الحسف المراغي الصحيحيف,فيد
. (11)وأجاز ليا والدىا وعائشة بنت عبد اليادي  ,أحمد بف موسى المتولي كالكيات البخاري

. (12) حضرت في الكالكة عمى التنوخي ختـ البخاري ىػ 879زينب بنت إبراىيـ بف محمد  - 35
                                                                                                                 

  ( .114)نظـ الِعقياف  ص   (1)

وأجاز لو جماعة منيـ كريمة بنت  ,وحّدث عف جماعة ,سمع مف الداودي الصحيح ,عبد األوؿ بف عبد اهلل بف عيسى السجزي  (2)
  ( .306 /20)السير  .( ىػ512)مات سنة ,      عبد الوىاب القرشية 

  ( .1399 /2)الدرر الكميف   (3)

  ( .1431 /2)المصدر السابؽ    (4)

  ( .1490 /3)المصدر السابؽ   (5)

  ( .1620 /3)الدرر الكميف    (6)

  ( .20)تقدمت ترجمتيا ص   (7)

  ( .1554 -1553 /3)الدرر الكميف ( 8)

  ( .51 /12)الضوء الالمع   (9)

  ( .1567 -1566 /3)الدرر الكميف   (10)

  ( .1540 -1538 /3)المصدر السابؽ   (11)

  ( 39 /12)الضوء الالمع   (12)
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 في رجب وشعباف مف ررأ عمييا تمميذىا العالمة ابف خْضر صحيح البخاري ىػ 886ُأنيس بنت عبد الكريـ  - 36
 تحتفؿ بأنواع الحموى البخاري ختـ صحيحوكانت في يـو  ,ومف بعده سبطيا يوسؼ بف شاىيف الكركيكؿ سنة 

. (1)والفاكية وغيرىا 
مستولدة العالمة ابف فيد الياشمي قدـ بيا مكة وليا مف العمر , ىػ881بنت عبد اهلل الحبشية (2)ىبة اهلل  - 37

ومنيا صحيح اإلماـ البخاري سمعت غالبو مف أحمد نحو العشر سنيف فسمعت بيا مف جماعة عدة كتب حديثية 
 .(3)المرشدي 
سمعت مف أبي بكر بف الحسيف المراغي   ىػ 882محمد بف أحمد الحسني الفاسي المكي  شريفة بنت - 38

. (4)وأجاز ليا جماعة , وغيره المجمس األخير مف صحيح البخاري
حضرت بمكة عمى الشياب ىػ 891ست األىؿ واسميا تقية بنت  محمد بف محمد بف فيد الياشمي المكي  - 39

ومف ,وسمعت كالكيات البخاري مف والدىا  ,صحيح البخاري بفوت كتب حديثية ومنيا أحمد بف إبراىيـ المرشدي
وأجاز ليا جماعة مف بالد مختمفة وقد أجاز ليا جممة مف النساء منيف سارة بنت عمر بف ,ُحسف بنت محمد الحافي 

. (5)جماعة وغيرىا 
في رمضاف  حضرت في الرابعة عمى أبي بكر بف الحسيفسعيدة بنت إبراىيـ بف أحمد بف محمد الزعبمي  - 40

. (6)  في صحيح البخاري الكالكة المجالس14سنة 
القرف العاشر اليجري  

آخر مف يروي مف أصحاب الحّجار نزؿ أىؿ األرض   ىػ وىي 902أـ الخير الشيخة األصمية المعمرة  - 41
 .(7)درجة في رواية البخاري بموتيا 

ولعؿ  ,(8)وغيرىا ررأ ت كتب الحديث  ىػ 904أسماء بنت الفقيو العالمة كماؿ الديف موسى الصجاعي  - 42
  .صحيح البخاريمنيا 

. (9) ومف مروياتيا صحيح البخاري,  ىػ أخذت عف جماعة935خديجة بنت محمد العامري  - 43
القرف الحادي عشر اليجري  

 ىػ  أجازىا الشيخ الحصاري بجميع ما ىو 1080مباركة بنت عبد القادر بف محمد بف يحيى الطبرية  - 44

                                 
  ( .211)نساء مف التاريخ ص   (1)

 .اسميا ييب اهلل بنت عبد اهلل  ( 1564 /3)في الدر الكميف   (2)

  ( . 1563 -1564 /3)الدرر الكميف , ( 408)معجـ الشيوخ البف فيد ص   (3)

  ( .1473 /2)الدرر الكميف   (4)

  ( .1597 -1595 /3)الدرر الكميف   (5)

  ( .1600 -1599 /3)المصدر السابؽ (  6)

  ( .164 /1)الكواكب السائرة بأعياف المائة العاشرة لمغزي (7)

  ( .40)النور السافر  ص (  8)

  ( .141 /2)الكواكب السائرة   (9)
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مثبت  
سمعت عمييا بقراءة شيخنا عيسى الكعالبي كالكيات البخاري مف أولو إلى كتاب : يقوؿ أحد تالميذىا.في الثبت
  (1)اإليماف 

القرف الكاني عشر اليجري  
-ررأ عمييا تمميذىا الشمس البديري الكتب الستة وغيرىا  ىػ 1107قريش بنت عبد القادر الطبري  - 45

. (2)المشايخ  إلييا ينتيي كثير مف سندات,- وصحيح البخاري مف الكتب الستة
تعممت بعض   ىػ ولدت بسيسواف1138شمس النساء السيسوانية بنت أمير حسف المحدث السيسواني  - 46

. (3)  الصحاح الستة عمى أبيياالنحو والصرؼ والتفسير ثـ وررأت ,العمـو
 ىػ  ولدت ببمدة راميور ونشأت في نعمت أبييا 1139لحاظ بنت بنت الشيخ صابر حسيف السيسواني  - 47

ولعؿ صحيح .(4)وغيرىا  ,بعض الصحاح عمى محمد بشير السيسواني ررأتثـ ,وتعممت أشياء ,وسافرت معو بيوياؿ
. البخاري أحد ىذه الصحاح ؛الشتيار ىذا الكتاب ولكوف قرينتيا شمس النساء قد قرأت الصحاح الستة 

كتب  ىػ كثيرة المطالعة الكتب السيما 1161ميمونة بنت أحمد بف محمد بف إبراىيـ المفضؿ بف إبراىيـ  - 48
 . ولعؿ صحيح البخاري مف ىذه الكتب الحديثية (5) وغيرىا الحديث

القرف الكالث عشر اليجري  
تمقت العمـو عمى والدىا وغيره مف عمماء , خديجة بنت عبد الوىاب بف عمي بف عبد القادر الطبرية المكية  - 49

كما روى ,أخذ عنيا أبو الحسف الونائي واستجازىا  , صحيح البخاري عف الحصاريوروى عنيا ,عصرىا مف الطبرييف 
. (6)توفيت في أوؿ القرف الثالث عشر ,عنيا الشيخ عمر ابف عبد الرسوؿ الحنفي واستجاز منيا بعض العمماء 

 
 

                                                           المبحث الكاني  
 طبقات النساء الآلتي ليف رواية لصحيح اإلماـ مسمـ مف القرف الرابع اليجري حتى القرف الكالث عشر 

اليجري  
فما وقفت عميو مف كتب , كاف لمنساء دور بارزًا في العناية بصحيح اإلماـ مسمـ ابتداء مف القرف السادس اليجري

, أو حضرتو ,التراجـ وجدت أكثرىف مف سمعت صحيح اإلماـ مسمـ عف مسند الشاـ أحمد بف عبد الدائـ وحّدثت بو 
وجماؿ الديف بف ,المؤيد الطوسي , ومنيف مف أخذتو عف كبار المحدثيف كأبي بكر الحسف المراغي ,أو أحضرت عميو 

                                 
  ( .203)مكانة المرأة في الساحة العممية لمدكتورة لمياء شافعي ص (  1)

  ( .199)المصدر السابؽ ص   (2)

  ( .1246 /8)اإلعالـ بمف في تاريخ اليند مف األعالـ    (3)

  ( .1336 /8)المصدر السابؽ    (4)

  ( .186)معجـ اليمنيات ص (  5)

  ( .638 /2)أعالـ المكييف (  6)
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 .محمود الحصيري وغيرىـ 
القرف الرابع اليجري  

. لـ أقؼ عمى معمومات تفيد ىذا الشأف في ىذا القرف 
القرف الخامس اليجري 

. لـ أقؼ عمى معمومات تفيد ىذا الشأف في ىذا القرف 
  القرف السادس اليجري  

سمعت مف أبي الحسف عبد الغافر  ىػ 533فاطمة بنت أبي الحسف عمي بف المظفر بف الحسف بف زعبؿ  - 1
. (1) بف محمد الفارسي مف الكتب المسموعة مكؿ الصحيح لمسمـ بف الحجاج

القرف السابع اليجري  
 . وغيره رابمت مع أبييا صحيح مسمـ  ىػ 613فاطمة بنت عبد الرحمف بف غالب األنصاري أـ الفتح  -2
 .(3)وأحضر عمييا ابف حجر صحيح مسمـ ,(2)حدكت بصحيح مسمـ إجازة ىيػ695سيدة بنت موسى المارنية -3
. (4)سمعت مف جدىا شمس الديف ومف ابف عبد الدائـ  ىػ 660زينب بنت إبراىيـ بف راجح المقدسية  -4
روت باإلجازة عف المؤيد بف محمد الطوسي صحيح  ىػ 699زينب بنت عمر كندي البعمبكية أـ الحاجة  - 5
وسمع منيا أحمد بف عبد الكريـ البعمي صحيح مسمـ ,(6)وررأ عمييا الذىبي إلى النكاح مف صحيح مسمـ ,(5)مسمـ

(7). 
. (8)أسمعيا والدىا شيئاًال ككيراًال مف ابف عبد الدائـ زينب بنت إسماعيؿ الَخبَّاز  - 6
 

القرف الكامف اليجري  
. (9)سمعت مف ابف عبد الدائـ  ىػ710ست العرب بنت إبراىيـ ابف قدامة  -7
وتفردت  , سمعت مف ابف الحصيري صحيح مسمـ ىػ711فاطمة بنت إبراىيـ بف محمود بف جوىر البعمبكية  -8
. (10)وحدكت في أياـ عبد الدائـ ,عنو

                                 
  ( .256 /2)التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني  (1)

  ( .377 /2)ذيؿ التقييد   (2)

  ( .25 /2)المعجـ المؤسس , ( 294 /1)معجـ الشيوخ لمذىبي  (3)

  ( .246 /1)معجـ شيوخ الذىبي   (4)

  ( .371 /2)ذيؿ التقييد   (5)

  ( .119 /14)السير   (6)

  ( .596 /2)المعجـ المؤسس ( 7)

  ( .249 /1)معجـ شيوخ الذىبي   (8)

  ( .287 /1)المصدر السابؽ    (9)

  ( .385 -384 /2)ذيؿ التقييد , ( 336 /14)السير   (10)
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 وابف عبد الدائـ روت لنا عف إبراىيـ بف خميؿ:(1)  ىػ قاؿ الذىبي في معجمو711عائشة بنت حريز التدمرية  -9
. الدائـ 

. (2)روت عف ابف عبد الدائـ , ُمسنة معمرة  ىػ711عائشة بنت رزؽ اهلل البالدية  - 10
. (3) سمعت عمى الشرؼ بف عبد اهلل صحيح مسمـ  ىػ716عائشة بنت محمد بف عبد اليادي بف قدامة  - 11
وحدكت , سمعت عمى أحمد بف عبد الدائـ رطعة مف صحيح مسمـ  ىػ717عائشة بنت المسمـ  الصالحية  -12

(4) .
جماؿ الديف بف محمود  سمعت عمى الشيخ ىػ 721فاطمة بنت إبراىيـ بف محمود بف جوىر البطائحي  - 13

.  (5)وتفردت عنو ,الحصري صحيح مسمـ 
. (6) سمعت مف ابف عبد الدائـ وغيره  ىػ723خديجة بنت حاـز بف عبد الغني بف حاـز المقدسية  - 14
حضرت عمى أحمد بف عبد الدائـ رطعة جيدة مف صحيح مسمـ  ىػ 725خديجة بنت نصر اهلل  الصالحية -15

(7). 
وأجاز ليا خمؽ ككير مف بغداد , سمعت مف ابف عبد الدائـ  ىػ726ست الفقياء بنت إبراىيـ الواسطية  - 16

(8) .
. (9) روت عف ابف عبد الدائـ  ىػ726عائشة بنت عبد اهلل بف عبد المؤمف الصوري  - 17
. (10)سمعت عمى أحمد بف عبد الدائـ صحيح مسمـ  ىػ 728زينب بنت عمر بف عباس بف عجرمة النحاب -18
سمعت شيئاًال مف صحيح مسمـ عمى ابف عبد الدائـ  ىػ 729ابطف بنت عبد اهلل العجمية عتيقة التكريتي  -19

(11) .
 سمعت شيئاًال مف صحيح  ىػ729أـ أيمف بنت الحافظ أبي الفتح محمد بف محمد بف سيد الناس اليعمري  - 20
مسمـ  

. (12)عمى أحمد بف عبد الدائـ 
                                 

(1  )(2/ 90. )  

  ( .90 /2)معجـ شيوخ الذىبي (  2)

  ( .510)السحب الوابمة عمى ضرائح الحنابمة لمحمد النجدي ص  ( , 381 /2)ذيؿ التقييد   (3)

  ( .382 -381 /2)ذيؿ التقييد   (4)

  ( .103 /2)معجـ شيوخ الذىبي   (5)

  ( .226 /1)المصدر السابؽ   (6)

  ( .365 /2)ذيؿ التقييد   (7)

  ( .289 /1)معجـ شيوخ الذىبي   (8)

  ( .91 /2)المصدر السابؽ   (9)

  ( .370 /2)ذيؿ التقييد  ( ,254 /1)المصدر السابؽ    (10)

  ( .359 /2)ذيؿ التقييد   (11)

  ( .20) تقدمت ترجمتيا ص   (12)
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. (1) سمعت عمى أحمد بف عبد الدائـ صحيح مسمـ  ىػ729فاطمة بنت عبد اهلل بف عمر بف المقدسي  -21
. (2)سمعت عمى أحمد بف عبد الدائـ صحيح مسمـ بقراءة أبييا  ىػ 732فاطمة بنت عبيد اهلل بف أحمد  -22
 سمعيا أخوىا في الخامسة وما بعدىا مف طائفة منيـ محمد ىػ 736عائشة بنت محمد بف مسمـ الحرانية  - 23

. (3)بف عبد اليادي المقدسي فسمعت عميو صحيح مسمـ وعمى ابف عبد الدائـ 
. (4) روت عف ابف عبد الدائـ وغيره  ىػ733حبيبة بنت أبي بكر عبد الرحمف بف محمد المقدسية  -24
سمعت عمى ابف الدائـ صحيح مسمـ  ىػ 734سارة بنت العز عمر بف أحمد بف عمر المقدسية الصالحية  - 25

(5) .
سمعت عمى جدىا أحمد بف عبد الدائـ  ىػ 734فاطمة بنت عبد الدائـ بف أحمد بف عبد الدائـ  المقدسية  - 26

  .(7)وسمع منيا الواني جزء صحيح مسمـ,(6)صحيح مسمـ 
 .(8) سمع منيا الواني جزء صحيح مسمـ  ىػ734ست العرب بنت عمي بف عبد الرحمف المقدسية  - 27
سمعت عمى ابف عبد الدائـ رطعة مف صحيح مسمـ  ىػ 739زينب بنت عبد الرحمف بف قدامة المقدسية  - 28

(9)  
 سمعت مف أحمد عبد  ىػ740 الدنيا زينب بنت الكماؿ أحمد بف عبد الرحمف المقدسية الصالحية مسندة -29

. (10)الدائـ مف كتاب األسماء والصفات في صحيح مسمـ إلى آخر الكتاب 
. (11) روت عف ابف عبد الدائـ  ىػ740فاطمة بنت عبد الرحمف الّدباىي - 30
سمعت عمى أحمد بف عبد الدائـ   ىػ 741صفية بنت أحمد بف أحمد بف عبد اهلل المقدسية الصالحية  - 31

. (12) صحيح مسمـ
 .(13)سمعت عمى ابف عبد الدائـ صحيح مسمـ  ىػ741نارنج بنت عبد اهلل  موالة مفمح مولى التكريتي  - 32
 حضرت عمى ابف عبد الدائـ صحيح مسمـ ىػ 743ست العرب بنت السيؼ عمي بف عبد اهلل المقدسية  -33

                                 
  ( .385 /2)ذيؿ التقييد ,  ( 108 -107 /2)معجـ شيوخ الذىبي   (1)

  ( .386 /2)ذيؿ التقييد ,  ( 111 /2)معجـ الشيوخ  (2)

  ( .113 /6)شذرات الذىب البف العماد الحنبمي , ( 382 /2)المصدر السابؽ ( 3)

  ( .219 /1)معجـ شيوخ الذىبي ( 4)

  ( .371 /2)ذيؿ التقييد   (5)

  ( .386 /2)المصدر السابؽ   (6)

  ( .261 /4 )الدرر الكامنة (  7)

  ( .287 /1)معجـ شيوخ الذىبي  (8)

  ( .370 /2)ذيؿ التقييد ,  ( 252 /1)معجـ شيوخ الذىبي  (9)

  ( .367 /2)ذيؿ التقييد   (10)

  ( .110 /2)معجـ شيوخ الذىبي   (11)

  ( .379 /2)ذيؿ التقييد , ( 698)معجـ شيوخ لمّتاج السبكي ص   (12)

  ( .395 /2)ذيؿ التقييد   (13)
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(1). 
. (2) سمعت عمى ابف الدائـ صحيح مسمـ زينب بنت محمد بف أحمد بف عبيد المقدسي الصالحي - 34
. (3) سمعت مف ابف عبد الدائـ   ىػ747فاطمة بنت إبراىيـ بف عبد اهلل بف قدامة المقدسي  -35
 .(4)  سمعت صحيح مسمـ مف ابف عبد الدائـ ىػ749نفيسة بنت إبراىيـ بف سالـ بف ركاب  - 36
 سمعت وىي حاضرة عمى جدىا الفخر بعض مف الكتب  ىػ767ست العرب بنت محمد بف الفخر عمي  - 37

 .(5)الحديكية ومنيا صحيح مسمـ 
. (6) سمعت عمى الشريؼ موسى الموسوي صحيح مسمـ  ىػ783جويرية بنت أحمد بف الحسيف اليكاري  - 38
 . (7) سمعت مف جدىا ألبييا رضي الديف الطبري الكتب الستة  ىػ783فاطمة بنت أحمد بف قاسـ - 39

القرف التاسع اليجري  
مسمـ  سمعت الحّجار كتب حديكية ومنيا صحيح ىػ816عائشة بنت عبد اليادي بف عبد المجيد المقدسية - 40

(8) .
 .(9) سمعت مف المراغي الصحيحيف  ىػ866كمالية بنت نجـ الديف محمد بف أبي الخير بف محمد بف فيد  - 41

(9). 
 سمعت مف القاضي تقي الديف صحيح مسمـ  ىػ881فيد  ييب المة بنت عبد اهلل الحبشية مستولدة ابف - 42

(10) .
وتقي ,ومحمد بف أبي بكر المرشدي , ىػ سمعت مف النور بف سالمة 881ىبة اهلل بنت عبد اهلل الحبشية  - 43

. (11)الديف الفاسي صحيح مسمـ 
حضرت في الرابعة عمى أبي بكر بف الحسف المراغي في سعيدة بنت إبراىيـ بف أحمد بف محمد الزعبمي  - 44

. (12)رمضاف بعض صحيح مسمـ وغير ذلؾ 
القرف العاشر اليجري  

                                 
  ( .374 /2)المصدر السابؽ    (1)

  ( .371 /2)المصدر السابؽ   (2)

  ( .706)معجـ شيوخ التاج السبكي ص (  3)

  ( .356 /2)معجـ شيوخ الذىبي   (4)

  ( .375 /2)ذيؿ التقييد   (5)

  (.308)جيود المرأة في رواية الحديث القرف الثامف لصالح معتوؽ ص , ( 362 /2)المصدر السابؽ  (6)

  ( .20)تقدمت ترجمتيا ص   (7)

  ( .381 /2)ذيؿ التقييد   (8)

  ( .22)تقدمت ترجمتيا ص (  9)

  ( .22)تقدمت ترجمتيا ص  (10)

  ( .408)معجـ الشيوخ البف فيد ص   (11)

  ( .23)تقدمت ترجمتيا ص   (12)
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القرآف وررأت ,كانت مف عالمات النساء بمدينة زبيد ,ىػ 904أسماء بنت كماؿ الديف موسى الضجاعي  - 45
 .ولعؿ صحيح اإلماـ مسمـ مف ىذه الكتب الحديثية لكونو مف الكتب ذات أىمية ,(1)وكتب الحديث  ,والتفاسير,الكريـ 

القرف الحادي عشر اليجري  
 .لـ أقؼ عمى نساء ليف عناية بصحيح اإلماـ مسمـ في ىذا القرف 

القرف الكاني عشر 
 ررأ عمييا في بيتيا طرفاًال مف الكتب  ىػ1107قريش بنت عبد القادر بف محمد الطبرية المكية  - 46
 . وصحيح مسمـ منيا.(2)الستة

وتعممت بعض ,  ىػ  ولدت بسيسواف1138شمس النساء السيسوانية بنت أمير حسف المحدث السيسواني  - 47
. (3)  الصحاح الستة عمى أبيياالنحو والصرؼ والتفسير ثـ وررأت ,العموـ

وسافرت ,ونشأت في نعمت أبييا  ىػ ولدت ببمدة راميور1139لحاظ بنت الشيخ صابر حسيف السيسواني  - 48
. (4)  بعض الصحاح عمى محمد بشير السيسواني ررأتثـ ,وتعممت أشياء ,معو بيوياؿ 

 ىػ كثيرة المطالعة في الكتب السيما 1161ميمونة بنت أحمد بف محمد بف إبراىيـ المفضؿ بف إبراىيـ  - 49
. (5)  مف ىذه الكتب الحديثيةصحيح مسمـولعؿ , وغيرىا كتب الحديث

القرف الكالث عشر اليجري  
. لـ أقؼ عمى نساء ليف عناية بصحيح اإلماـ مسمـ في ىذا القرف    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  ( .23)تقدمت ترجمتيا ص   (1)

  ( .23)تقدمت ترجمتيا ص   (2)

  ( . 23)تقدمت ترجمتيا ص(  3)

  ( .23)تقدمت ترجمتيا ص   (4)

  ( .24)تقدمت ترجمتيا ص   (5)
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                                                      الخاتمة  
 .وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عميو وعمى آلو وصحبو أجمعيف , والصالة والسالـ عمى مف ال نبي بعده ,الحمد هلل وحده 

: وبعد ىذه الرحمة العممية في ساحة تراجـ النساء ؛ لبياف دورىف في العناية بالصحيحيف نستخمص النتائج التالية 
. واستمرارًا لتواترىا,حفاظًا عمى السنة النبوية , وتطورىا عبر القروف , أىمية رواية الصحيحيف  – 1
ورواية صحيح مسمـ  ,فرواية صحيح البخاري  أكثر انتشارًا واشتياراً ,تفاوت عدد رواة الصحيحيف  -2

.  أقؿ عددًا وانتشاراً 
إف عناية النساء بالحديث النبوي كانت كبيرة جدًا في القرف السابع والثامف والتاسع فبمغ عدد النساء الآلتي – 3 

 317)وفي الثامف , ( 73)ليف عناية بالحديث بشكؿ تقريبي حسب ما وقفت عميو مف كتب التراجـ في القرف السابع 
 ( . 60)وفي التاسع ,(

وكثرة وجودىف في القرنييف ,عدـ وجود نساء ليف عناية بالصحيحيف في القرنيف الرابع والخامس اليجرييف  – 4
. وندرتيف في القرف التاسع اليجري حتى القرف الثالث عشر اليجري ,السابع والثامف اليجرييف 

والراويات ,سوى ما ذكره بعض مف سبقني  ( 49)بمغ عدد مف روى صحيح اإلماـ البخاري مف النساء - 5
.  مع تنوع صور تحمؿ النساء لمصحيحيف, ( 49)لصحيح اإلماـ مسمـ 

أما روايتيف ,إف غالب النساء أكثرف مف رواية  صحيح اإلماـ البخاري عف المسنديف ابف الزبيدي والحّجار – 6
.  لصحيح اإلماـ مسمـ فغالبيا كانت عف أحمد بف عبد الدائـ 

البرىاف :ىناؾ مسنديف كبار رويف عنيف النساء الصحيحيف غير ىؤالء الثالث وىـ بالنسبة لصحيح البخاري  – 7
وأما بالنسبة لصحيح مسمـ ,نور الديف سيؼ وغيرىـ ,ابف الزعبوب ,الحسف المراغي ,أحمد المرشدي ,بف صديؽ 

. وابف الحصيري وغيرىـ ,رضي الديف الطبري ,فالمؤيد بف محمد الطوسي 
وبصحيحي البخاري ومسمـ خاصة ,وأخيرًا أوصى بمواصمة دراسة جيود النساء في العناية بالحديث النبوي عامة 

 .
.                                                  وصمى اهلل وبارؾ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ 

 
 
 
 



  

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     الفيارس 
 

    فيرس اآليات  
   فيرس األحاديث النبوية  

   فيرس األعالـ  
   فيرس المصادر والمراجع   
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فيرس اآليات 

 الصفحة السور اآليات

 2  (102)آؿ عمراف   (        يأييا الذيف ءامنوا اتقوا اهلل حؽ تقاتو)

 2  (1)النساء                       (يأييا الناس اتقوا ربكـ)

 8  (9)الحجر  (                    إنا نحف نزلنا الذكر)

 2  (71 -70)األحزاب   (                    يأييا الذيف ءامنوا اتقوا اهلل ورولوا روالًال سديدا)

                                             
فيرس األحاديث النبوية 

 الصفحة الراوي    الحديث                              

 8 عبد اهلل بف مسعود                                                 نضر اهلل امرًأ                   
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                                                      فيرس األعالـ  
 الصفحة العمـ

 26                                               ىػ 729ابطف بنت عبد اهلل العجمية عتيقة التكريتي 

     9 الحسف بف المبارؾ                                                                     = ابف الزبيدي 

 21 عبد األوؿ بف عبد اهلل                                                                = أبو الوقت 

 20 أبو زكريا محمد بف سعد                                                                             

 23  ىػ                                                  904أسماء بتت كماؿ الديف موسى الضجاعي

 20  ىػ                                                            790أسماء بنت العز الجمالي االقرمني 

 16 ىػ1357أـ األسرار أمة اهلل بنت عبد الغني الدىموية 

 23  ىػ                                                               902أـ الخير الشيخة األصمية المعمرة 

 ا3 ىػ                                           477أـ الفضؿ بيبي بنت عبد الصمد بف عمي اليرثمية 

 26                                ىػ729أـ أيمف بنت الحافظ أبي الفتح محمد بف سيد الناس اليعمري 

 22  ىػ                                         861أـ حبيبة بنت عمي بف محمد بف عمر الفاكيي  

 14  ىػ                                  506أـ حبيبة ظونة بنت عبد العزيز بف موسى بف طاىر 

 16 أمة الغفور الدىموية بنت إسحاؽ الدىموي                                                            

 21 آمنة بنت المؤيد أبي بكر بف العميد                                                            

 12  ىػ                                                            886ُأنيس بنت عبد الكريـ 

 28                                           ىػ783جويرية بنت أحمد بف الحسيف اليكاري 

 27                                       ىػ733حبيبة بنت أبي بكر عبد الرحمف بف محمد المقدسية 

 9 أحمد بف أبي طالب                                                                  = الحّجار 

 18 خديجة بنت  عبد اهلل بف سعيد الشنتجيالي                                                        

 20  ىػ                                         760خديجة بنت إبراىيـ بف الشياب بف فيد 

 19  ىػ                                685خديجة بنت أحمد بف عبد الدائـ بف نعمة بف أحمد 

 26                                   ىػ723خديجة بنت حاـز بف عبد الغني بف حاـز المقدسية 

 19  ىػ                              701خديجة بنت عبد الرحمف بف محمد بف عبد الجبار 

 24 خديجة بنت عبد الوىاب بف عمي بف عبد القادر الطبرية                                

   23 .                                      ىػ935خديجة بنت محمد العامري 

 26                                    ىػ 725خديجة بنت نصر اهلل  الصالحية 
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 الصفحة العمـ

 20 زاىدة بنت إبراىيـ بف محمود أـ البركات                                   

 21  ىػ                              841زينب بنت إبراىيـ بف أحمد المرشدي  

 25                                  ىػ 660زينب بنت إبراىيـ بف راجح المقدسية 

 22                                             ىػ879زينب بنت إبراىيـ بف محمد 

 12 زينب بنت أبي الحسف عمي بف بياء الديف السبكي                               

 19  ىػ                        687زينب بنت أحمد بف كامؿ بف العمـ المقدسية 

 25                                                     زينب بنت إسماعيؿ الَخبَّاز 

 22  ىػ                            850زينب بنت التقي محمد بف محمد بف فيد 

 27                                                      ىػ740 زينب بنت الكماؿ أحمد بف عبد الرحمف

 15                                         ىػ885زينب بنت تقي الديف أـ ىانئ 

 21  ىػ                                     795زينب بنت خميؿ كيكمدي المقدسية 

 27                               ىػ 739زينب بنت عبد الرحمف بف قدامة المقدسية 

 21  ىػ                         800زينب بنت عثماف بف محمد بف الشمس لؤلؤ 

 26                          ىػ 728زينب بنت عمر بف عباس بف عجرمة النحاب 

 25                             ىػ 699زينب بنت عمر كندي البعمبكية أـ الحاجة 

 28 زينب بنت محمد بف أحمد بف عبيد المقدسي الصالحي

 22 سارة بنت أحمد بف البدر محمد البعمي                                           

 27                        ىػ 734سارة بنت العز عمر بف أحمد بف عمر المقدسية 

 23 ىػ                      891ست األىؿ  تقية بنت  محمد بف محمد بف فيد  

 14  ىػ703ست األىؿ بنت الناصح بيمواف بف سعد  

 25  ىػ710ست العرب بنت إبراىيـ ابف قدامة 

 28  ىػ743ست العرب بنت السيؼ عمي بف عبد اهلل المقدسية 

 27   ىػ734ست العرب بنت عمي بف عبد الرحمف المقدسية 

 28  ىػ767ست العرب بنت محمد بف الفخر عمي 

 26   ىػ726ست الفقياء بنت إبراىيـ الواسطية 

 20  ىػ726ست الفقياء بنت إبراىيـ بف عمي بف أحمد 

 18  ىػ716ست الوزراء  

 23 سعيدة بنت إبراىيـ بف أحمد بف محمد الزعبمي

 الصفحة العمـ
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 25 ىيػ695سيدة بنت موسى المارنية

 18 شريفة بنت أحمد بف عمي القاري المروزية

 22  ىػ882محمد بف أحمد الحسني الفاسي  شريفة بنت

 15  ىػ1138شمس النساء السيسوانية  

 27  ىػ 741صفية بنت أحمد بف أحمد بف عبد اهلل المقدسية الصالحية 

 26   ىػ717عائشة بنت المسمـ  الصالحية 

 26  ىػ 711عائشة بنت حريز التدمرية 

 13  ىػ466عائشة بنت حسف بف إبراىيـ أـ الفتح األصبيانية الوركانية 

 26   ىػ711عائشة بنت رزؽ اهلل البالدية 

 26  ىػ726عائشة بنت عبد اهلل بف عبد المؤمف الصوري 

 26  ىػ 716عائشة بنت محمد بف عبد اليادي 

 28  ىػ 816عائشة بنت عبد اليادي بف عبد المجيد المقدسية 

 21  ىػ846عائشة بنت محمد بف إبراىيـ بف أحمد المرشدي 

 26  ىػ 716عائشة بنت محمد بف عبد اليادي بف قدامة 

  

 27  ىػ 736عائشة بنت محمد بف مسمـ الحرانية 

 14  ىػ607عائشة بنت معمر بف الفاخر األصبيانية 

 14  ىػ609عاتكة بنت الحافظ أبي العالء الحسف 

 14  ىػ606 عفيفة بنت أحمد الفارفانية 

 14  ىػ802غزاؿ بنت عبد اهلل القرقشندية  

 28   ىػ747فاطمة بنت إبراىيـ بف عبد اهلل بف قدامة المقدسي 

 26  ىػ 721فاطمة بنت إبراىيـ بف محمود بف جوىر البطائحي 

 25  ىػ533فاطمة بنت أبي الحسف عمي بف زعبؿ 

 20  ىػ783فاطمة بنت أحمد بف قاسـ الحرازي المكية 

 20  ىػ740فاطمة بنت إسماعيؿ بف إبراىيـ 

 14  ىػ521فاطمة بنت الحسيف بف فضموية الرازي البزار 

 16 فاطمة بنت الشيخ محمد يعقوب المياجرة المكية

 16 فاطمة بنت حمد الُفَضيمي الزبيري

 الصفحة  العمـ

 14  ىػ600فاطمة بنت سعد الخير بف محمد بف سييؿ 
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 16  ىػ1272فاطمة بنت شمس جياف الجركسية 

 27  ىػ 734فاطمة بنت عبد الدائـ بف أحمد بف عبد الدائـ  المقدسية 

 27   ىػ740فاطمة بنت عبد الرحمف الّدباىي

 19  ىػ707فاطمة بنت عبد الرحمف المقدسي 

 13  ىػ312فاطمة بنت عبد الرحمف بف أبي صالح الحراني 

 19  ىػ717فاطمة بنت عبد الرحمف بف عمرو الفراء 

 19 ىػ 717فاطمة بنت عبد الرحمف بف عمرو المرادي  

 25  ىػ 613فاطمة بنت عبد الرحمف بف غالب األنصاري أـ الفتح 

 26   ىػ729فاطمة بنت عبد اهلل بف عمر بف المقدسي 

 21 فاطمة بنت عبد اهلل عتيقة المجيز بف معبد الثقفية

 27  ىػ 732فاطمة بنت عبيد اهلل بف أحمد 

 18  ىػ 539فاطمة بنت محمد بف أبي سعد البغدادي 

 21  ىػ793فاطمة بنت محمد بف عبد الرحيـ المخمي  

 23 ىػ1107قريش بنت عبدالقادر الطبري 

 18 كريمة المروزية   

 22 ىػ 866كمالية بنت نجـ الديف محمد بف فيد الياشمي 

 15  ىػ1139لحاظ السيسواني 

 22  ىػ851مؤنسة خاتوف بنت محمد القرشي 

 15  ىػ1080مباركة بنت عبد القادر بف محمد بف يحيى الطبرية 

 23  ىػ  1080مباركة بنت عبد القادر بف محمد بف يحيى الطبرية 

 15 ىػ 802ممكة بنت الشرؼ عبد اهلل بف العز 

 14  ىػ712موفقية بنت أحمد بف عبد الوىاب بف عتيؽ 

 24  ىػ1161ميمونة بنت أحمد بف محمد بف إبراىيـ 

 27  ىػ741نارنج بنت عبد اهلل  موالة مفمح مولى التكريتي 

 19  ىػ719نخوة بنت زيف الديف محمد بف عبد القاىر الحمبي 

 28   ىػ749نفيسة بنت إبراىيـ بف سالـ بف ركاب 

 19  ىػ718نفيسة بنت إبراىيـ بف محمد بف المصفى 

 الصفحة العمـ

 22 ىػ 881ىبة اهلل بنت عبد اهلل الحبشية 

 20   ىػ787ىبة بنت أحمد َصْعرى 
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 19  ىػ699ىدية بنت عبد المجيد بف سعد المقدسي 

 19  ىػ                                727عمي بف عمر = الواني 

 28 ىػ 881ييب اهلل بنت عبد اهلل الحبشية 

                          
 فيرس المصادر والمراجع                                                 

اإلعالـ بمف في تاريخ اليند مف األعالـ المسمى بنزىة الخواطر وبيجة السامع والنواظر لعبد الحي بف فخر  - 1
.  ىػ 1420ط األولى ,دار ابف حـز , ىػ 1341الديف الحسيني 

. محمد الحبيب ابف الخوجة / د:ت , ىػ721إفادة النصيح بالتعريؼ بسند الجامع الصحيح لممحدث ابف ُرشيد  - 2
عبد المعيد خاف  : ت , ىػ1406ط الثانية ,دار الكتب العممية , ىػ852إنباء الغمر  بأنباء العمر لمحافظ ابف حجر  - 3
.  مكتبة دار المعارؼ بيروت ,البداية والنياية إلسماعيؿ بف عمر بف كثير أبو الفداء  - 4 
بموغ األماني في التعريؼ بشيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ محمد ياسيف الفاداني المكي جمع محمد مختار  - 5

.  ىػ 1408ط األولى ,دار قتيبة ,الديف زيف العابديف الفممباني 
. دار الفكر  , ىػ 463تاريخ بغداد لمحافظ أبي بكر أحمد عمي الخطيب البغدادي  - 6
ط األولى ,دار الكتب العممية , ىػ562التحبير في المعجـ الكبير لإلماـ أبي سعد عبد الكريـ بف محمد السمعاني  - 7 

.  ىػ 1418
ط األولى  ,دار إحياء التراث العربي , ىػ748تذكرة الحفاظ لإلماـ الذىبي  - 8
دار الحديث , ىػ629التقييد لمعرفة الرواة والسنف والمسانيد ألبي بكر محمد بف عبد الغني الشيير بابف نقطة  - 9

.  ىػ 1407بيروت 
ط ,دار البشائر اإلسالمية , ىػ 806التقييد واإليضاح لما أطمؽ وأغمؽ مف كتاب ابف الصالح لمحافظ العراقي  - 10

. أسامة عبد اهلل خياط / د : ت , ىػ 1429الثانية 
دار البشائر اإلسالمية ط األولى ,جيود المرأة في رواية الحديث القرف الثامف لمدكتور صالح يوسؼ معتوؽ  - 11

.  ىػ  1418
.  ىػ 1430ط األولى ,جامعة أـ القرى ,الحياة العممية في دمشؽ في العصر األيوبي لناصر الحازمي  - 12
 ىػ,  دار الكتب 978عبد القادر بف محمد النعيمي الدمشقي  :  الدارس في تاريخ المدارس , اسـ المؤلؼ - 13

. إبراىيـ شمس الديف: األولى , ت :  , ط 1410- بيروت - العممية 
.  ىػ 1401المدينة المنورة ,دراسة حديث نضر اهلل امرأ سمع مقالتي لعبد المحسف العباد  - 14
ت , ىػ 1423ط األولى ,دار الكتب العممية ,  ىػ 1025درة الحّجاؿ في غرة أسماؿ الرجاؿ ألبي العباس أحمد  - 15 
. مصطفى عبد القادر : 

ط , ىػ 1392مجمس دار المعارؼ صيدا آباد , ىػ 852الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة لمحافظ ابف حجر  - 16
. محمد المعيد : ت ,الثالثة 

ط ,دار الخضر , ىػ 885الدرر الكميف بذيؿ العقد الثميف في تاريخ البمد األميف لعمر بف فيد الياشمي المكي  - 17
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. أ د عبد الممؾ بف دىيش : ت ,  ىػ 1421األولى 
ت , ىػ 1411ط األولى ,دار الكتب العممية بيروت , ىػ 1167ديواف اإلسالـ لمحمد بف عبد الرحمف بف الغزي  - 18
. سيد كسروي حسف : 

.  ىػ 832ذيؿ التقييد في رواة السنف والمسانيد ألبي الطيب محمد بف أحمد الفاسي المكي  - 19
ط األولى ,مكتبة اإلماـ أحمد ,ىػ1295السحب الوابمة عمى ضرائح الحنابمة لمشيخ محمد بف عبد اهلل بف حميد  - 20

.  ىػ 1409
. تعميؽ عزت الّدعاس , ىػ1418ط األولى ,دار ابف حـز ,سنف أبو داود  - 21
. بشار عواد /د: ت  ,1996ط األولى ,دار الغرب اإلسالمي ,سنف الترمذي  - 22
.  ىػ1424ط األولى ,مكتبة الصفا , ىػ 748سير أعالـ النبالء لإلماـ محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي  - 23
دار إحياء التراث العربي  , ىػ1089شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي  - 24
محمد فؤاد عبد الباقي  : ت , ىػ 1418ط األولى ,دار الحديث القاىرة ,صحيح مسمـ بف الحجاج  - 25
ط ,دار ابف حـز ,صفحات مشرقة مف عناية المرأة بصحيح اإلماـ البخاري رواية وتدريسًا لمحمد بف عزوز  - 26

.  ىػ 1423األولى 
عبد السالـ اليراس وغيره /د: ت , ىػ 708صمة الصمة ألبي جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي  - 27

 ىػ  1416
الصمة في تاريخ األندلس وعممائيـ ومحدثييـ وفقيائيـ  وأدبائيـ ألبي القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ المعروؼ بابف  - 28

 ىػ 1414ط الثانية ,مكتبة الخانجي القاىرة , ىػ 578بشكواؿ 
صيانة صحيح مسمـ مف اإلخالؿ والغمط وحمايتو مف اإلسقاط والسقط  لعثماف بف عبد الرحمف الشيرزوري أبو  - 29

. موفؽ عبداهلل عبدالقادر :  , ط الثانية , ت 1408- بيروت - , دار الغرب اإلسالمي  (ىػ643 )عمرو 
.  دار الحياة بيروت ,الضوء االمع ألىؿ القرف التاسع لمسخاوي  - 30
.  ىػ 1417ط الثالثة ,دار عفاف ,عناية النساء بالحديث النبوي لمشيور آؿ سمماف  - 31
ط الثانية ,دار الغرب اإلسالمي ,فيرس الفيارس ومعجـ المعاجـ والمشيخات والمسمسالت لعبد الحي الكتاني  - 32

.  ىػ 1402
ط ,مكتبة األسدي ,فيض الممؾ الوىاب المتعالي بأنباء أوائؿ القرف الثالث عشر والتوالي لعبد الستار البكري  - 33

. عبد الممؾ بف دىيش : ت , ىػ 1429األولى 
.  ىػ 1061الكواكب السائرة بأعياف المائة العاشرة لنجـ الديف محمد الغزي  - 34
.  ىػ 1420العدد الثامف ,مجمة الدرعية  - 35
ت , ىػ1415ط األولى ,دار المعرفة بيروت , ىػ 852المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس البف حجر العسقالني  - 36
. يوسؼ عبد الرحمف المرعشمي / د: 

.  ىػ 1413ط ,دار الكتاب اإلسالمي القاىرة ,مرآة الجناف وعبرة اليقظاف ألبي محمد عبد اهلل بف أسعد اليافعي  - 37
دار الغرب اإلسالمي , ىػ597مشيخة ابف الجوزي ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجوزي  - 38 
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. محمد محفوظ : ت , ىػ 1400ط الثانية ,بيروت 
. دار الكتب بيروت ,معجـ البمداف لياقوت الحموي  - 39
. محمد الزاىي : ت , دار اليمامة , ىػ 885معجـ الشيوخ لعمر بف فيد الياشمي  - 40
. الدكتور محمد الحبيب الييمة : ت  ,مكتبة الصديؽ ,معجـ الكبير معجـ الشيوخ لمذىبي  - 41
.  ىػ1426ط الثانية ,مكتبة الرشد ,معجـ المعاجـ والمشيخات ليوسؼ المرعشمي  - 42
.  ىػ 1409ط األولى ,دار الحكمة اليمانية ,معجـ النساء اليمنيات لعبد اهلل محمد الحبشي  - 43
. الدكتور محمد بف الحسف : ت,دار الكتب العممية بيروت , ىػ771معجـ شيوخ التاج السبكي  - 44
.  ىػ 1402ط األولى ,المطبعة العربية الحديثة ,مكانة الصحيحيف لمدكتور خميؿ أحمد خاطر  - 45
. دار المعرفة بيروت ,ممحؽ البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع لمحمد بف محمد بف يحيى الصنعاني - 46
.  ىػ 1421دار اليمامة ط األولى ,نساء مف األندلس ألحمد خميؿ جمعة  - 47
.  ىػ 1420دار اليمامة ط الثانية ,نساء مف التاريخ ألحمد خميؿ جمعة  - 48
. دار الكتب العممية بيروت ,نظـ الِعقياف في أعياف األعياف لإلماـ الحافظ جالؿ الديف السيوطي  - 49
المكتبة العربية ,النور السافر عف أخبار القرف العاشر لمحي الديف عبد القادر بف الشيخ بف عبد اهلل العيدروسي  - 50

.  ىػ 1353ببغداد مطبعة الفرات 
 1421ط الثالثة ,دار الكتب العممية بيروت , ىػ852ىدي الساري مقدمة فتح الباري لإلماـ ابف حجر العسقالني  - 51
. ىػ 
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